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چکیده
ــا و  ــر از عقیده ه ــى، متأث ــورآالت ترکمن ــواع زی ــا و طرح هــاى ان بســیارى از نقش ه
باورهــاى دینــى مــردم در نواحــى مختلــف روســتایى، عشــایرى و شــهرى ترکمن نشــین 
ــاى  ــا و باوره ــیارى از عقیده ه ــن بس ــورآالت ترکم ــاى زی ــواع آرایه ه ــت. ان ــوده اس ب
ــان  ــود پنه ــه در دل خ ــى نهفت ــون رازهای ــا را چ ــایر آیین ه ــزم و س ــالمى، توتمی اس
ــرار را  ــان ها، اس ــا و نش ــان عالمت ه ــا از می ــد و ی ــه مى دانن ــراى آنان ک ــا ب ــد ت مى دارن
ــبب  ــن س ــوم ترکم ــا در ق ــا و توتم ه ــّوع عقیده ه ــد. تن ــد، رخ بنماین ــف مى کنن کش
ــف در  ــاى مختل ــراى کاربرده ــا ب ــى از نقش ه ــاى فراوان ــا  گونه ه ــت ت ــده اس گردی
زیــورآالت ترکمــن خلــق و مانــدگار شــوند. در ایــن پژوهــش کــه بــه شــیوه ى توصیفــى 
ـ تحلیلــى انجــام شــده اســت، ضمــن بیــان ویژگى هــاى زیــورآالت ترکمــن، چگونگــى 
ــورد  ــى م ــاى مذهب ــر باوره ــد ب ــا تأکی ــورآالت ترکمــن ب ــر زی ــده ب ــاور و عقی ــر ب تأثی
بررســى قــرار گرفــت. حاصــل پژوهــش حاکــى از آن اســت کــه باورهــا و آداب و رســوم 
ــاى  ــژه در آرایه ه ــان و به وی ــزى در آثارش ــر چی ــش از ه ــن بی ــوم ترکم ــون ق گوناگ
ــوع  ــه از ن ــا برگرفت ــن نقش ه ــیارى از ای ــد. بس ــى مى-کن ــان خودنمای ــورآالت آن زی
عقیــده و بــاور آن هاســت کــه هنرمنــد ترکمــن آن را بــه شــکل انتزاعــى در هنــر خــود 
پیــاده مى کنــد. در بــاور ترکمــن، ایــن زیورهــا عــالوه بــر جنبــه ى تزیینــى، آن هــا را در 

ــد.                                                                                                ــت مى کن ــناخته حمای ــاى ناش ــل نیروه مقاب

واژه هاى کلیدى: عقیده ها و باورهاى دینى، آرایه ها، زیورآالت، مردم شناسى، ترکمن.
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تأثیر عقیده ها و باورهاى دینى بر آرایه هاى زیورآالت ترکمن

مقّدمه و طرح مسأله
ســاخت و تولیــد زیــورآالت محلّــى در ایــران ســابقه ى طوالنــى داشــته و از دیربــاز 
ــى مناطــق  ــورآالت محلّ ــه زی ــورآالت ترکمــن نســبت ب ــا زی ــت، اّم ــوده اس ــوم ب مرس
دیگــر، کمتــر دچــار فراموشــى شــده اســت. زیــورآالت ترکمــن اغلــب به صــورت قطعــات 
ــاى  ــا طرح ه ــطح آن ه ــر س ــاً ب ــوند و غالب ــاخته مى ش ــات س ــدون جزیی ــت و ب درش
ــا نگین هایــى از عقیــق و در برخــى  ساده شــده اى از گل، گیــاه و نقش هــاى جادویــى ب
مواقــع از شیشــه هاى رنگــى اســتفاده مى گــردد. امــروزه بیشــتر هنرهــاى ترکمــن در 
کارگاه هــاى خانگــى تولیــد مى شــوند و بــر ایــن اســاس، تنهــا منبــع مهــم بــراى مطالعه 
ــن  ــد مى باشــند. ای ــا در حــال تولی ــده و ی ــار  به جــاى مان ــا، خــود آث و شــناخت آن ه
ــا و  ــر عقیده ه ــور   آالت، تأثی ــاى زی ــدى گونه ه ــا ضمــن طبقه بن ــالش دارد ت پژوهــش ت
باورهــاى اســالمى، توتمیــزم و آیین هــا  را بــر زیــورآالت ترکمــن بــه منظــور احیــاى این 

هنــر در منطقــه، مــورد بررســى قــرار دهــد.
زیــورآالت ترکمــن نه تنهــا بــراى زنــان، بلکــه بــراى مــردان نیــز اســتفاده مى شــده 
اســت. قابــل ذکــر اســت کــه ایــن زیــورآالت بــراى مــردان جنبــه ى تزیینــى نداشــته 
ــال  ــوان مث ــه عن ــد؛ ب ــده را در ذهــن تداعــى مى کن ــاور و عقی ــه ى ب اســت، بلکــه جنب
ــر و  ــرا تی ــت، زی ــان اس ــر و کم ــکل تی ــه ش ــه ب ــرد ک ــاره ک ــورى اش ــه زی ــوان ب مى ت

ــد. ــن مى باش ــگ ترکم ــدرت در فرهن ــاد ق ــان، نم کم
در بیشــتر زیــورآالت ترکمــن، شــرابه هایى آویــزان مى باشــد کــه در هنــگام 
حرکــت، صــداى جرینــگ جرینــگ ایــن زیــورآالت، آن هــا را از شــر ارواح خبیســه دور 
ــا  ــب اینج ــده و جال ــاى مان ــته هاى دور به ج ــه از گذش ــود ک ــاورى ب ــن ب ــد و ای مى کن
ــاور هنــوز در  ــا پذیــرش دیــن اســالم، ایــن ب ــى ب ــا گذشــت زمــان و حّت اســت کــه ب

ــوم وجــود دارد. ــان ایــن ق می
ــال و  ــودکان خردس ــورآالت ک ــن، مخصــوص زی ــورآالت ترکم ــادى از زی ــمار زی ش
ــر  ــوادث غی ــود از ح ــدان خ ــظ فرزن ــت حف ــن جه ــاکان ترکم ــد. نی ــوان مى باش نوج
مترّقبــه ى غیبــى، انــواع زیــورآالت مخصــوص، ماننــد طومــار را از گــردن بّچه هــاى خــود 
ــه  ــد. در فرهنــگ ترکمــن رســمى وجــود دارد کــه وقتــى کودکــى ب ــزان مى  کردن آوی
ــد و  ــا مى آویزن ــه آن ه ــى را ب ــم، زیورهای ــال و چشــم زخ ــع ب ــراى دف ــد، ب ــا مى آی دنی
هنگامــى کــه  کــودك شــروع بــه راه رفتــن مى  کنــد، زنگوله هایــى کــه «بوقــاوى» نــام 
دارد، بــه پــاى کــودك مى بندنــد و ایــن زیــور بــه هنــگام راه رفتــن صــداى جرینــگ 
جرینــگ مى دهــد کــه بــه بــاور ترکمــن، ایــن نــوع صــداى زیــورآالت بــه مفهــوم دفــع 

بــال اســت.
ــادى  ــا فرهنــگ پیچیــده و متفــاوت کــه اســرار زی ــى هســتند ب ترکمن هــا مردمان
در آن هــا نهفتــه اســت. قومــى کــه بــراى هنــر خــود احتــرام فراونــى قایــل مى باشــند. 
زرگــر ترکمــن، اندیشــه ها و تفّکــرات خــود را به زیبایــى بــر روى زیــور حــک مى کنــد. 
آن هــا عناصــرى را کــه برگرفتــه از طبیعــت اطرافشــان مى باشــد، در هنــر خــود بــه کار 
ــاى  ــتفاده از نقش-ه ــود، اس ــى خ ــاى مذهب ــل اعتقاده ــه دلی ــا ب ــد. ترکمن ه مى گیرن
ــکل ها  ــتر از ش ــد و بیش ــز نمى دانن ــود جای ــر خ ــانى را در هن ــى و انس ــى حیوان طبیع
ــیوه ى  ــه ش ــه ب ــش ک ــن پژوه ــد. در ای ــتفاده مى کنن ــا اس ــى آن ه ــاى انتزاع و نگاره ه
ــژه  ــه اى و به وی ــیوه ى کتابخان ــه ش ــاى آن ب ــد و داده ه ــام ش ــى انج ــى ـ توصیف تحلیل
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میدانــى (مشــاهده و مصاحبــه) گــردآورى گردیــد، کوشــیده شــد تــا ضمــن بر شــمردن 
ویژگى هــا و گونه هــاى زیــورآالت ترکمــن، نقــش عقیده هــا و باورهــاى ایــن مــردم در 

آرایه هــاى زیــورآالت مــورد بررســى و تحلیــل قــرار گیــرد.

پیشینه ى پژوهش
بــا عنایــت بــه بررســى و جســتجوهاى بــه عمــل آمــده در پایگاه هــا و کتابخانه هــاى 
مختلــف مى تــوان پژوهش هــاى زیــر را نزدیــک و مرتبــط بــا محتــواى پژوهــش حاضــر 

دانســت کــه نگارنــد گان ســعى کرده انــد تــا از آن هــا بهره گیــرى نماینــد.  
ــن  ــردم ترکم ــورآالت م ــاك و زی ــوان پوش ــا عن ــى ب ــدى در کتاب ــا محّم 1ـ رامون
(1383)، پوشــاك و زیــورآالت ترکمــن و نقش هــاى آن-هــا را بــه خوبــى معّرفــى کــرده 

اســت؛
ــى  ــه معّرف ــورآالت ترکمــن (1382)، ب ــوان زی ــا عن ــى ب ــه در کتاب ــم کلت 2ـ ابراهی
زیــورآالت ترکمــن پرداختــه، ولــى اشــاره اى بــه نقش هــاى ویــژه ى آن هــا نکــرده اســت؛
3ـ اســداهللا معطوفــى در کتابــى بــا عنــوان تاریــخ فرهنــگ و هنــر ترکمانــان، جلــد 
ــاره ى هنرهــاى ترکمــن و فرهنــگ  ــه ى اطالعــات مفیــدى درب ــه ارائ ســوم (1388)، ب

آن هــا پرداختــه  اســت؛
4ـ ناهیــد امیــدى در کتابــى بــا عنــوان دیــده و دل و دســت (1382)، بــه معّرفــى 
هنرهــاى مردمــان خراســان و از جملــه هنــر ترکمــن پرداخته انــد، ولــى اشــاره اى بــه 

نقش هــاى هنرهــاى ترکمــن نکــرده  اســت؛
5ـ مــارال باتیــروا در مقالــه اى بــا عنــوان «بزبنــد1 حفاظتــى بــراى چشــم زخــم» 
ــه بررســى  ــه چــاپ رســیده، ب ــراق، شــماره ى 27 (1384)، ب ــه ى یاپ ــه در  فصل نام ک

ــه  اســت. ــورآالت ترکمــن پرداخت ــاى زی یکــى از گونه ه

پرسش پژوهش
ــى، از  ــاى مذهب ــا و عقیده ه ــر از باوره ــِى متأث ــورآالت ترکمن ــاى زی ـ نقش مایه ه

ــد؟ ــته بندى اى برخوردارن ــه دس چ

فرضیه ى پژوهش
ــا و  ــر از عقیده ه ــى، متأث ــورآالت ترکمن ــواع زی ــاى ان ــا و طرح ه ــتر نقش ه ـ بیش
باورهــاى دینــى مــردم در نواحــى مختلــف روســتایى، عشــایرى و شــهرى ترکمن نشــین 

بــوده اســت.

ویژگى هاى زیورآالت ترکمن
زیــورآالت ترکمــن در قطعــات درشــت ســاخته مى شــوند  و غالبــاً از جنــس نقــره  
ــدرت از طــال اســتفاده مى شــود. در طــول تاریــخ  ــه ن مى باشــند  و در ســاخت آن هــا ب
در میــان ســاکنان ایــران زمیــن، زیورهایــى بــه درشــتى زیــورآالت ترکمــن مشــاهده 
ــات  ــاه  و حیوان ــى از گل،  گی ــاى انتزاع ــورآالت، طرح ه ــن زی ــر روى ای ــده اســت. ب نش
ــه،  ــرار مى-گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــته هاى دور م ــه از گذش ــا ک ــن زیوره ــود دارد. ای وج
فاقــد جزییــات بــوده و بیشــتر در مراســم هاى خــاص  و جشــن ها مــورد اســتفاده قــرار 
مى گرفتــه اســت. صــداي جرینــگ جرینــگ آن هــا طلســم محافظــی اســت کــه ارواح 
ــودن  ــحر ب ــاب باطل الس ــا در ب ــاور ترکمن ه ــه ب ــى ب ــا نگاه ــد  و ب ــرور را دور می کن ش
فلــزات، مــا را وادار بــه قبــول ایــن نظریــه مى کنــد (نظــرى داشــلی بــرون، 1382: 30). 
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ــه کمــال  ــر جواهرســازى را ب ــا، هن ــد ترکمن ه ــن همانن ــوام ایران زمی ــچ یــک از اق هی
ــره  و ســنگ هاى  ــاى طــال،  نق ــواع زیوره ــا ان ــان ترکمــن از کودکــى ب ــانده  اند. زن نرس
ــد کــه  ــاور بوده ان ــر ایــن ب ــرا ب ــا آن مى  آراســته اند؛ زی قیمتــى آشــنا شــده  و خــود را ب

زن بــا زیــورآالت زیباتــر مى شــود. 
همان طــور کــه گفتــه شــد: در ســاخت زیــورآالت ترکمــن عمومــاً از نقــره  اســتفاده 
ــتفاده  ــراف ـ اس ــه ى اش ــراى طبق ــم ب ــدرت ـ آن ه ــه ن ــز ب ــال نی ــى از ط ــده، ول می ش
ــد کــه نقــره خاصیــت میکروب کشــى دارد  و  ــر ایــن باورن مى شــده اســت. ترکمن هــا ب
بــه ایــن ســبب زیــورآالت خــود را بیشــتر از جنــس نقــره مى ســازند و آن را به عنــوان 

ــدى، 1383: 95). ــد (محّم ــود مى گذارن ــاى خ ــر زخم ه ــم ب ــم زخ مره
ــان  ــوص زن ــن، به خص ــان ترکم ــیاري از زن ــروزه بس ــژه، ام ــم هاى وی ــز مراس به ج
ــوري  ــد، به ط ــتفاده می نماین ــورآالت اس ــن زی ــز از ای ــره نی ــی روزم ــن تر در زندگ مس
ــا جنــگ مى باشــند. در گذشــته،  ــی ی ــه مهمان ــن ب ــاده ى رفت ــی همیشــه آم ــه گوی ک
ایــن زیــورآالت بــراي زن ترکمــن تنهــا وســیله اي بــراي آراســتن نبــود، بلکــه ابــزارى 
بــراي  دفــاع  از خــود نیــز بــه حســاب مى آمــده اســت. در جنگ هــا زنــان ترکمــن نیــز 
ــز، حکــم کاله خــود را داشــته  و  ــه ى نوك تی ــد  و قب دوشــادوش مردانشــان می جنگیدن
گل  یقــه ى بــزرگ زنــان  و النگوهایــی کــه از ســاعد تــا آرنــج را می پوشــاند، حکــم ســپر 

 و زره را داشــته اســت (وامبــرى، 48:1384).
ــر دســته بندى  ــروه زی ــه ســه گ ــوان ب ــرد مى ت زیورهــاى ترکمــن را از حیــث کارب

کــرد:
ــس از ازدواج  ــن پ ــران ترکم ــند؛ دخت ــر مى باش ــه س ــوط ب ــه مرب ــى ک 1ـ زیورهای
ــود،  ــده مى ش ــر پیچان ــى دور س ــورت خاص ــه ص ــه ب ــربندهایى ک ــاى کاله از س به ج
ــن  ــود. ای ــه مى ش ــى» گفت ــاً «آلین دانگ ــان عموم ــربند زن ــه س ــد. ب ــتفاده مى کنن اس
ســربند را هماننــد کاله دختــران بــا زیورهــاى نقــره اى مطــّال تزئیــن مى  کننــد. نحــوه ى 
بســتن ایــن ســربندها در میــان طوایــف مختلــف ترکمــن متفــاوت بــوده  و در جلــو ســر، 
پیشــانى، موهــا و یــا در دو طــرف کاله دوختــه مى شــوند. ایــن زیورهــا در اندازه هــاى 
ــرد دفاعــى  ــر جنبــه ى تزیینــى، کارب ــزرگ ســاخته مى شــوند. ایــن زیورهــا عــالوه ب ب

نیــز داشــته اســت. 
 Ogarmah) ( 2ایــن زیورهــا بــا نام هــاى گوناگــون خوانــده مى شــود، ماننــد: اوگرمــه

 , Ga/bansoltan) تصویر 1ـ اوگرمه
(2001:1

تصویر 2ـ قبه زیور مخصوص پیشانى (نگارندگان، 1393)
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(تصویــر1) قبــه3 (Ghobe) (تصویر2) 
2ـ زیورهایــى هســتند کــه بــه لبــاس مّتصــل مى شــوند؛ ایــن زیورهــا نیــز هماننــد 
ــرد دفاعــى نیــز داشــته  ــر جنبــه ى تزیینــى، کارب ــه ســر عــالوه ب ــوط ب زیورهــاى مرب
ــتر  ــا بیش ــن زیوره ــوند. ای ــتفاده  مى ش ــزرگ اس ــاى ب ــات  و اندازه ه ــت  و در قطع اس
برگرفتــه از اشــکال هندســى مى باشــند، ماننــد: چانــگاه4(Change) (تصویــر3)، آگیــن 
ــواع ســنجاق ســینه (تصویــر 4). لیــک5 (Agin lik)، کومــوش پــول6Komushpul)) و ان

  
       

ــمت هاى  ــتفاده در قس ــراى اس ــزا و ب ــورت مج ــه به ص ــتند ک ــى هس 3ـ زیورهای
مختلــف بــدن، نظیــر دســت، پــا و گــردن ســاخته مى شــوند، بــدون آن کــه بــه لبــاس 
دوختــه شــوند. ایــن زیورهــا بیشــترین کاربــرد را در بیــن زنــان ترکمــن دارنــد؛ ماننــد 
و   (Boghav) بوقــاو9  (تصویــر6)،   (Ozogh) اوزوق8  (تصویــر5)،   (Belzik)7بیله زیــک

ــدى، 96). ــوق10 (1383: محم ط

تصویر 4ـ یک نوع سنجاق سینه (نگارندگان، 1393)تصویر 3ـ زیورچانگاه (محّمدى، 1383: 139)

تصویر 6ـ  زیور دست (اوزوق) (نگارندگان، 1393)                   تصویر 5ـ زیور دست (بیله زیک) (نگارندگان، 1393)
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تأثیر عقیده ها  و باورها بر آرایه هاى زیورآالت ترکمن  
ــی ترکمــن حاکــی از باورهــا  و اندیشــه هاي ایــن قــوم  دســتاوردهاي زرگــران محلّ
ــه ها  و  ــدان، اندیش ــن هنرمن ــت. ای ــان اس ــی آن ــت محیطی  و اجتماع ــرایط زیس  و ش
ــت  ــد  و از طبیع ــود حــک می کنن ــاخت خ ــاي دست س ــر روي زیوره اعتقاداتشــان را ب
ــى  ــا کــه وزن خیل ــن زیوره ــد. ای ــام می گیرن ــا اله ــراي ســاخت آن ه ــون خــود ب پیرام
ــرا  ــده اند؛ زی ــاخته مى ش ــکل س ــن ش ــه ای ــى ب ــداف خاص ــراى اه ــد، ب ــنگینى دارن س
ــن  ــرده  و ای ــرکت مى ک ــیه ش ــاى روس ــردان در جنگ ه ــادوش م ــن دوش ــان ترکم زن
ــز  ــى نی ــرد دفاع ــه کارب ــته، بلک ــى داش ــه ى تزیین ــا جنب ــا نه تنه ــراى آ ن ه ــا ب زیوره
داشــته اســت  و بــا گذشــت زمــان هنــوز ایــن زیورهــا در اندازه  هــا و قطعــات درشــت و 
ســنگین ســاخته مى شــوند. گویــى صــداى جرینــگ جرینــگ ایــن زیــورآالت طلســم 
ــاى  ــه ســبب اعتقاده ــا ب ــد. ترکمن ه ــرور را دور مى کن ــه ارواح ش ــى اســت ک محافظت
مذهبــى خــود طــرح انســان  و دیگــر موجــودات جانــدار را روى لبــاس و زیورهــا جایــز 
ــر  ــز را دارد  و زرگ ــگاه فل ــان جای ــن هم ــورآالت ترکم ــز در زی ــنگ نی ــد. س نمى دانن
ــر  ــران ب ــه زرگ ــى ک ــد. طرح های ترکمــن بیشــتر از ســنگ هاى عقیــق اســتفاده مى کن
ــن  ــى از ای ــاى انتزاع ــتر طرح ه ــد، بیش ــش مى کنن ــود نق ــاخته هاى خ ــا  و س بافته ه
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــه دیگ ــب توّج ــه ى جال ــاى 7 و 8). نکت ــت (تصویره ــات اس حیوان
ــرا ایــن  ــد؛ زی ــور در هنــر خــود اســتفاده مى کن هنرمنــد ترکمــن از رنــگ قرمــز به وف
رنــگ نمــاد نیــروى جوانــى  و شــادابى اســت. در زیــورآالت ترکمــن بیشــتر از فلــز نقــره 
ــاور ترکمــن ایــن فلــز خاصیــت میکروب کشــى دارد  اســتفاده مى شــود؛ چــرا کــه در ب
ــود  ــاى خ ــر روى زخم ه ــز را ب ــن فل ــده اند، ای ــه در جنــگ زخمــى مى ش ــى ک و مردان

ند. مى گذاشــته  ا

عقیده ها و باورهاى تأثیرگذار بر آرایه هاى زیورآالت ترکمن
الف) عقیده هاى اسالمى 

در زیــورآالت ترکمــن بــه نقش هایــى برمى خوریــم کــه همــه ى آن هــا بــه نوعــى در 
فعالیــت انســان ها نقــش اساســى دارنــد. اســالم از گذشــته هاى دور بــر هنــر مســلمانان 
تأثیــر چشــمگیرى داشــته اســت؛ بــه طــورى کــه نمونه هــاى آن را مى تــوان در 
مســجدها، امــام زاده هــا، تکیه هــا و... مشــاهده نمــود. نمونه هــاى ایــن تأثیــر را در هنــر 
ترکمــن نیــز مى تــوان مشــاهده کــرد. زیــورآالت ترکمــن کــه عمدتــاً مــورد اســتفاده ى 
ــن رو، صنعــت زیورســازى  ــره ســاخته مى شــوند  و از ای ــان مى باشــد، معمــوالً از نق زن

ــز مى گوینــد. ــره  کارى نی ترکمــن را نق
کراهــت اســتفاده از طــال بــراى مــردان در دیــن مبیــن اســالم نیــز یکــى از علّت هاى 
عمومّیــت اســتفاده از نقــره مى باشــد. در زیــورآالت ترکمــن بــه انــواع نقش هــاى حیوانى 
ــن  ــر ترکمــن ای ــه زرگ ــرا ک ــم؛ چ ــان شــده اند، برمى خوری ــه شــکل انتزاعــى بی ــه ب ک
طرح هــا را بــه ســبب اعتقادهــاى اســالمى خــود جایــز نمى دانســته  و ســعى مى کــرده 
اســت تــا از نقش هــاى حیوانــات حالل گوشــت اســتفاده کنــد. ایــن تأثیــر نه-تنهــا در 
هنــر زیــورآالت، بلکــه در هنرهــاى دیگــر ترکمــن نیــز مشــاهده شــده اســت. گاهــى 
ترکمن هــا ســوره هایى از قــرآن کریــم را در زیــورآالت خــود بــه کار مى برنــد؛ بــه عنــوان 
نمونــه ى جالــب مى تــوان بــه زیــورى اشــاره کــرد کــه «طومــار» نــام دارد  و در داخــل 
آن ســوره اى از قــرآن اســتفاده مى کننــد  و اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه ایــن زیــور، آن هــا 
ــال دور خواهــد کــرد. از دیگــر عقیده هــاى اســالمى کــه در هنرهــاى ترکمــن ـ  را از ب
مخصوصــاً زیــورآالت ـ اســتفاده مى شــود، به کارگیــرى رنــگ ســبز اســت؛ زیــرا رنــگ 
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ســبز نمــاد خانــدان رســول خــدا (ص) اســت. زیــورآالت ترکمــن عــالوه برجنبه هــاى 
ــته اســت.  ــا داش ــن خانم ه ــز در بی ــم پوشــش  و حجــاب را نی ــى، حک ــى  و دفاع تزیین
اســتفاده از ســطوح پهــن و ریســه اى کــه بخــش قابــل توّجهــى از بــدن (نظیــر ســر، 
گــردن و دســت ها) را مى پوشــاند، خــود نشــان از ایــن نــوع کاربــرد زیــورآالت ترکمــن 

دارد.

ب) عقیدهاى توتمیزم و سایر آیین ها 
ــر  ــت تأثی ــزى تح ــیاى مرک ــوام آس ــایر اق ــد س ــالم مانن ــل از اس ــا قب ترکمن ه
و  شــمنى  مانــوى،  بودایــى،  (ماننــد  بوده انــد  مذهبــى  مختلــف  اندیشــه هاى 
ــه تقــّدس آب، تقــّدس ارواح  طبیعت پرســتى)  و باورهــاى خاصــى داشــته اند. اعتقــاد ب
نیــاکان، نیروهــاى نامرئــى و نمونه هــاى دیگــر از جمله هــاى ایــن عقیده هاســت. 
اعتقــاد بــه نیروهــاى نامریــى هــم اکنــون در زیــورآالت ترکمــن مشــاهده مى شــود. بــه 
ــرا زرگــر ترکمــن  ــزان مى باشــد؛ زی ــورآالت شــرابه هایى آوی ــر زی ــال در اکث ــوان مث عن
معتقــد اســت صــداى جرینــگ جرینــگ ایــن زیــورآالت آن هــا را از شــر ارواح خبیثــه 
ــا  ــى ب ــان  و حّت ــا گذشــت زم ــا ب ــه ترکمن ه ــن اســت ک ــب ای ــرد. جال ــد ک دور خواه
گرویــدن دیــن اســالم هنــوز بــر عقیده هــاى خــود پــا برچــا هســتند، بــه طــورى کــه 
ــرد.  ــاهده ک ــروز مش ــن ام ــاى ترکم ــوان در هنره ــا را مى ت ــن عقیده ه ــیارى از ای بس

                                                                        
نقش ها  و آرایه هاى تأثیرگرفته از عقیدها  و باورهاى ترکمن 

1ـ نقش هایى با محوریت حیوانات 
الف) شاخ قوچ 

در بســیارى از ســفالینه هاى پیــش از تاریــخ  و از جمله 
ســیلک، بــه نقش هــاى انــواع حیوانــات  برمى خوریــم کــه 
ــروى  ــزى از نی ــا رم ــاد ی ــد نم ــا مى توانن ــدام از آن ه هرک
ــوان  ــه عن ــند؛ ب ــى باش ــر کیهان ــارورى  و عناص ــات، ب حی
ــت،  ــع، نعم ــارورى، تواض ــى، ب ــاد آرام ــوچ نم ــال، ق مث
برکــت، خورشــید، رام کــردن، نیرومنــدى، وقــار  و دانایــى 

ــى،1383: 138). اســت (بهمن
ــور،  شــاخ قــوچ بــه عنــوان مظهــر آفرینــش، شــعاع ن
قومــى  و  باورهــاى   در  مى باشــد.  خشــونت  جنــگ  و 
اســطوره اى، ایــن حیــوان نخســتین عالمــت منطقه البــروج 
(مــاه فروردیــن) مى باشــند  و از ایــن  روى، نمــاد افــکار نــو  
و طلــوع دوره ى جدیــد اســت (همــان). شــاخ قــوچ غالبــا  
ــود  ــاد مى ش ــن ی ــر ترکم ــارورى در هن ــدرت  و ب ــاد ق نم

ــر 7).  (تصوی
یکــى از زیورهایــى کــه شــاخ قــوچ در آن کاربــرد فــراوان دارد، «بزبنــد» اســت. ایــن 
نــوع زیــور از جملــه زیورآالتــى اســت کــه یــا بــه لبــاس کــودکان (پشــت کــت، پشــت 
نیم تنــه  و یــا بــه آســتین لبــاس) دوختــه شــده  و یــا بــه عنــوان طومــار بــر گردنشــان 
انداختــه می شــود. ایــن زیــور، محفظــه اى کوچــک و  قابــل بــاز و بسته شــدن اســت و 
داخــل آن غالبــاً ســوره اي از قــرآن  و یــا دعــا گــذارده می شــود تــا طفــل را از شــومی، 
بــال، چشــم  و زبــان بــد حفــظ نمایــد. ایــن زیــور بــه شــکل مربـّـع یــا دایــره اســت کــه 
ــراي دوختــن بــه لبــاس  و در وســط آن نیــز ســنگ  در چهــار طــرف آن حلقه هایــی ب

تصویر 7ـ نقش شاخ قوچ بر روى زیور ترکمن (محّمدي، 1383: 202)
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عقیــق گذاشــته می شــود (باتیــروا، 1384: 53) ( تصویــر 8).    

ب) پرنده 
ــورآالت ترکمــن  ــه در زی ــى ک ــر طــرح های از دیگ
ــده اى  ــش پرن ــود، نق ــاهده نم ــور مش ــه وف ــوان ب مى ت
اســت کــه بــه صــورت کامــل، ســر و نــوك آن مشــاهده 
ــگ  ــح در فرهن ــروج  و صل ــاد ع ــده نم ــود. پرن مى ش

ــر 9). ترکمــن اســت (تصوی
  

ج) شتر
ــوان  ــن حی ــا مقّدس تری ــان ترکمن ه ــتر در می ش
ــه شــکل  ــر ترکمــن آن را ب ــى رود  و زرگ ــه شــمار م ب
نمادیــن در هنــر خــود پیــاده مى کنــد. مثلّــث در 
ــوه  و اســتوارى اســت.  ــا نمــاد ک بســیارى از فرهنگ ه
زرگــر ترکمــن از مثلّــث بــه عنــوان نمــادى از کوهــان شــتر بهــره مى بــرد. ایــن نقــش 
بیشــترین کاربــرد را در هنرهــاى ترکمــن دارد. «چانــگاه» نــام زیــورى اســت مخصــوص 
ــود  ــکیل مى ش ــت ـ تش ــتر اس ــان ش ــمبل کوه ــه س ــث ـ ک ــه از مثلّ ــان ک ــاس زن لب
(تصویــر10). در ســاخت ایــن زیــور از شــکل لــوزى نیــز بهــره مى برنــد کــه در جــاى 

ــدان پرداختــه مى شــود.  خــود ب

ــث (نمــاد  ــه شــکل مثلّ ــد کــه ب ــار» دارن ــام «طوم ــه ن ــور دیگــرى ب ــا زی ترکمن ه
ــکال  ــا اش ــن ب ــه نگی ــن ب ــاى مزیّ ــده اى آن آویزه ه ــت  و در قاع ــتر) اس ــان ش کوه
گوناگــون در چنــد ردیــف قــرار مى گیرنــد  و بــراى آن کــه بــه  هــم پیچیــده نشــوند، آن 

تصویر 9ـ نقش پرنده در زیور طوق (نگارندگان، 1393)

 

تصویر 8ـ نقش شاخ قوچ در بزبند 
(محّمدي، 1383 : 43)

 

تصویر 10ـ چانگاه به شکل مثّلث 
(عکس از آرشیو شخصى استاد احمد 

آق11، نگارندگان، 1393)
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را روى پارچــه ى مســتطیل دوختــه  و بــا بنــد بــه گــردن مى آویزنــد. بــه منظــور رفــع 
ــا ســوره اى از قــرآن و یــا دعــا مى آراینــد  و بخاطــر چنیــن بــاورى  بــال، داخــل آن را ب

ــر 11). ــت (تصوی ــده اس ــاى مان ــته هاى دور به ج ــه از گذش ــود ک ب
                          

د) ماهى  
ــر  ــر هن ــات را ب ــرى نقــش حیوان ــا به کارگی ــد، ترکمن ه ــاره ش ــه اش ــور ک همان ط
ــب شــکل انتزاعــى اســتفاده  ــه ناچــار در قال ــا ب ــن طرح ه ــد  و ای ــز نمى دانن خــود جای
ــتر در  ــه  بیش ــت ک ــى اس ــى، ماه ــاى حیوان ــش ه ــن نق ــه ى ای ــوند . از جمل مى ش

ــدول 1).  ــر 12 و ج ــود. (تصوی ــتفاده مى ش ــه اس ــاى گل یق طرح ه

 تصویر 12ـ نقش انتزاعى ماهى (عکس از آرشیو شخصى استاد احمد آق، نگارندگان، 1393)

2ـ نقش هاى هندسى  
ــن  ــم آمیخت ــا دره ــد، ب ــه به دســت آورده بودن ــه اي ک ــه ســبب تجرب ــدان ب هنرمن
ــکال  ــن اش ــل ای ــده اند. داخ ــق ش ــی موّف ــی زیبای ــکال هندس ــاد اش ــه ایج ــوط ب خط
ــاص  ــی خ ــک داراي معان ــر ی ــه ه ــده ک ــیده ش ــري پوش ــاي کوچک ت ــا طرح ه ــز ب نی
ــل  ــه داخ ــر ک ــوازي منکس ــوط م ــًال خط ــند. مث ــی مى باش ــده ى موضوع    و بیان کنن
مســتطیلی محاط انــد مقــدار آب را نشــان می دهنــد  و یــا مثلّثــی کــه داخــل آن خــط 

ــى، 1383: 129). ــوه اســت (بهمن ــر ک ــده، نمایانگ شــطرنجی طــرح گردی
ــود  ــاى خ ــتقامت در هنره ــات  و اس ــادى از ثب ــى را نم ــوش هندس ــا نق ترکمن ه
ــوش  ــن نق ــد. ای ــتفاده مى کنن ــود اس ــر خ ــراوان در هن ــبب ف ــن س ــد  و بدی مى دانن

ــدول 1). ــث اســت (ج ــع  و مثلّ ــوزى، مرب ــامل ل ــتر ش بیش

تصویر 11ـ زیور طومار به شکل 
مثّلث (نگارندگان، 1393)
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الف) مربّع
زیــور دیگــرى کــه در میــان ترکمن  هــا رایــج مى باشــد، «دوغــاب» 
نــام دارد. ایــن زیــور غالبــاً بــا پایــه ى مربـّـع ســاخته مى شــود و جهــت 
ــی، 1383:  ــى رود (معطوف ــه کار م ــم ب ــا  و طلس ــواع دع ــدارى ان نگه
ــه طرح هــاى هندســى دیگــر، کمتــر در  159). نقــش مربّــع نســبت ب

ــر 13). ــتفاده مى شــود (تصوی ــر ترکمــن اس هن

ب) مثلّث
از مثلـّـث در زیــورآالت ترکمــن فــراوان اســتفاده مى شــود. نمونــه ى 
بــارز آن در «چانــگاه» زیــور مخصــوص لبــاس زنــان ترکمــن اســت کــه 
عــالوه بــر لــوزى، از پایــه ى مثلـّـث نیــز ســاخته مى شــود (تصویــر 10). 
ــردن  ــه گ ــن آن را ب ــان ترکم ــه زن ــار» ک ــام «طوم ــه ن ــورى ب در زی
ــث  ــر 11). مثلّ ــود (تصوی ــتفاده مى ش ــث اس ــکل مثلّ ــد، از ش مى آویزن

در میــان ترکمن هــا، عــالوه بــر مفهــوم اســتوارى، نمــادى از کوهــان شــتر اســت12.
     

ج) لوزى
ــد،  ــج مى باش ــن رای ــردم ترکم ــن م ــه بی ــى ک ــه زیورهای از جمل
«چانــگاه» اســت کــه عــالوه  بــر مثلـّـث، بــه شــکل لــوزى نیــز ســاخته 
ــوزى  ــان ترکمــن اســت. ل ــور، مخصــوص لبــاس زن ــن زی مى شــود؛ ای
در میــان قــوم ترکمــن بــه عنــوان نمــاد دورى از چشــم بــد شــناخته 
ــاى  ــراوان روى زیوره ــش را ف ــن نق ــن ای ــران ترکم ــود  و زرگ مى  ش

ــر 14).  ــد (تصوی ــک مى کنن ــود ح خ
 

زیــور دیگــرى کــه در میــان زنــان ترکمــن رایــج اســت، «طــوق» 
یــا همــان گــردن اســت کــه بــه صــورت اشــکال هندســى ـ از جملــه 
لــوزى ـ ســاخته مى شــود  و کاربــرد آن معمــوالً بیشــتر در میــان زنــان 

مســن ترکمــن رواج دارد (تصویــر 15).
ــا عقیــق، فیروزه هــاي  «قوشــاق» کمربنــدي ســنگین از جنــس نقــره اســت کــه ب
ریــز  و درشــت، ســنگ هاي قیمتی و الوان، پولـــک هاي نـــقره اي، بـــندها  و مـــفصل هاي 
مـــّتصل بــه هــم بــا قلم زنــی  و کنــده کاري مزیـّـن می شــود (تصویــر 16). الزم بــه ذکــر 
ــا  ــد ت ــن می باش ــّول ترکم ــد  و متم ــان ثروتمن ــوص زن ــور، مخص ــن زی ــه ای ــت ک اس
ــانتی متر  ــه 10 س ــش گاه ب ــه عرض ــر آن را ک ــنگین  و توپ ــوع س ــک ن ــه ی ــی ک جای
ــالت  و  ــا، ســرداران  و تجــار ای ــه ى اشــراف، خان ه ــز می رســد، طبق نی
طوایــف ترکمــن اســتفاده می نماینــد. «قوشــاق ها» همگــی بــا ســگک 
ــی از  ــود  و بعض ــته می ش ــر بس ــه دور کم ــی ب ــاي زیبای ــا قالب ه و ی
ــد  ــه ى پایینــی خــود دارن ــز در لب ــی نی ــا شــرابه هاي زیبای ــواع آن ه ان
ــن  ــی از ای ــد. نوع ــدان می نمای ــان را دو چن ــی  و صالبتش ــه زیبای ک
کمربنــد «هونجــی قوشــاق» نامیــده می شــود و آن کمربنــدي باریــک 
ــردد.  ــا گوي هــاي کوچکــی چــون تســبیح آراســته می گ ــه ب اســت ک
ــژه در  ــاً پیشــترها در مجالــس رســمی به وی ــوع «قوشــاق» غالب ایــن ن
عروســی ها توّســط دختــران جــوان، بــر روي پیراهــن بســته می شــده 

ــدي، 1382 : 2344 ـ 2345). اســت (امی

 تصویر 13ـ دوغاب به شکل مربّع (محّمدى،1383: 
(151

تصویر 14ـ چانگاه به شکل لوزى (نگارندگان، 1393)

تصویر 15ـ گردنبد به شکل لوزى (نگارندگان، 1393)
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د) نیم دایره (هالل یا کمان)
ترکمن هــا زیــورى بــه شــکل تیــر  و کمــان دارنــد کــه در 
اصطــالح ترکمنــى «آق یــاى» نــام دارد و آویزهــا  و شــرابه هایى 
ــه ى پایینــى آن آویخته شــده  و اغلــب در ســن  ــه لب ــى ب زیبای
ــر  ــه پس ــا نیم تن ــت ی ــت ک ــالگى در پش ــت س ــا هش ــج ت پن
ــى، 1383:  ــود (معطوف ــه مى ش ــران دوخت ــا  و گاه دخت بّچه ه
2344). آویختــن ایــن زیــور بــراى پســران بــه مفهــوم تربیــت 
ــار، وطــن  و  ــل  و تب ــه ای ــادار ب ــرد  و وف ــدى شــجاع، رادم فرزن

ــر17). ــق، 1383: 25) (تصوی ــد (اون ــواده مى باش خان
 

3ـ نقش هاى با محوریت اجرام آسمانى
نقش هــاى چلیپــا، خورشــید، مــاه  و ســتاره در تمــّدن ایــران باســتان فــراوان قابــل 
مشــاهده اند و هــر یــک بــه گونــه اى تداعى گــر آتــش  و نورنــد. در آیــات قــرآن کریــم 
نیــز بــه صراحــت از تقــّدس ایــن چهــار عنصــر حیاتــی ســخن بــه میــان آمــده اســت ؛ 
قــرآن مجیــد، ایــن عناصــر را نشــانه ى یگانگــی ذات خــدا  و حّتــى مظهــر تجلـّـی توحیــد 

دانســته  و مشــرکان را بــه مبــارزه  می خوانــد (آیــات  10 و 11 
ســوره ى لقمــان، آیــات 20 و 21 ســوره ى فجــر و آیــات 10 و 

11 ســوره ى ق). 
ســفالین  آثــار  روي  بــر  چلیپــا  نقــش  قدیمی تریــن 
تمــّدن شــوش ظاهــر شــد. در ایــران زمیــن ایــن نقــش نمــاد 
ــّدس  ــان از تق ــت  و نش ــش اس ــتاره  و آت ــاه، س ــید،  م خورش
آســمان  و خورشــید دارد (بهمنــى، 1383: 38). درخشــندگی 
ــید  ــادي از آســمان اســت ـ  و خورش ــه نم ــتارگان ـ ک ــور س ن
ــه  ــان ب ــزد آن ــا در ن ــور  و گرم ــی ن ــل اصل ــوان عام ــه عن ب
ــد.  ــتش می ش ــه پرس ــد ک ــی گردی ــه خدای ــل ب ــج تبدی تدری
چلیپــا تصویــري بــود کــه فضــا را بــه چهــار قســمت تقســیم 

می کــرد  و در مرکــز آن نقطــه اي قــرار داشــت کــه محــور آن را مى ســاخت. ایــن طــرح 
ــژه  ــود، به وی ــاهده می ش ــی مش ــر ایران ــات روح هن ــام تجلّی ــی در تم ــورت پیاپ به ص
ــالم  ــس از اس ــش  و پ ــه  پی ــت ک ــی اس ــاي مثال ــک فض ــکیل دهنده ى آن ی ــه تش ک
عنصــر غالــب بــر اندیشــه  و تفّکــر  و هنــر ایرانــی ـ اســالمی بــوده  و نشــان دهنده ى نــور  
و روشــنایی اســت کــه همــان نــور طبیعــی و مرتبــط بــا مظاهــري ماننــد خالقیــت  و 
روشــنی می باشــد؛ از ایــن رو  اســت کــه هنــر ایرانــی را در جســتجوي نــور  و روشــنایی 

ــدول 1).  ــان) (ج ــد (هم مى دانن

الف) ستاره 
ترکمــن،  زن 
ــتاره ى هشــت پر  س
را نشــانه ى بخــت  و 
اقبــال مى دانــد  و 
زرگــر ترکمــن ایــن 
ســتاره را فــراوان 
بــر زیورهــاى خــود 

تصویر 16ـ قوشاق به شکل لوزى (نگارندگان، 1393)

تصویر 17ـ آق یاى  به شکل تیر  و کمان (نگارندگان، 1393)

 

 

 

 

 

تصویر 18ـ نقش ستاره بر روى 
قوشاق (نگارندگان، 1393)
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ــد  ــر مى باش ــوص کم ــور مخص ــام دارد و زی ــاق» ن ــور «قوش ــن زی ــد. ای ــک مى کن ح
ــر 18). (تصوی

ب) ماه و خورشید 
ــورى  ــره اســت. زی ــه شــکل دای ــد کــه ب ــه دارن ــام گل یق ــه ن ــورى ب ــا زی ترکمن ه
ــور در اندازه هــاى مختلــف  ــن زی ــره ســاخته مى شــود. ای ــد کــه از طــال و نق قالب مانن
ــق و  ــروزه، ســنگ عقی ــى از فی ــا نگین های ــرد و معمــوالً ب ــرار مى گی ــورد اســتفاده ق م
ــز نقــره  ــن مى گــردد. به کارگیــرى ســنگ  و اســتفاده از فل ــا شیشــه هاى رنگیــن مزیّ ی
ــوان  ــره را به عن ــا دای ــى دارد. ترکمن ه ــى  و شفابخش ــت داروی ــن خاصی ــاور ترکم در ب
ــا  ــاى دور ت ــه را خورشــید  و نگین ه ــن وســط گل یق ــد. نگی ــان مى دانن ــادى از جه  نم
ــور  ــر ایــن زی ــاه را ب دور آن را ســتاره  و ســیاره هاى دیگــر مى داننــد  و نقــش هــالل م
حــک مى کننــد. زرگــر ترکمــن، مــاه  و خورشــید را نشــانه ى روشــنى  و آورنــده ى نــور 

ــر19).  ــه، 1383: 23) (تصوی ــد (کلت ــه مى دان ــه خان ــنایى ب  و روش

تصویر 19ـ گل یقه به شکل دایره (نگارندگان، 1393)

    

                                    

 خورشید

 ستاره
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جدول 1ـ نقش ها و آرایه هاى زیورآالت متأثر از عقیده ها و باورهاى ترکمن
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نتیجه گیرى 
ــه  ــى ک ــد؛ آیین ــن شمنیســم بودهان ــرو آیی ــالم پی ــش از اس ــن در پی ــوام ترکم اق
برگرفتــه از ســحر و جــادو بــوده اســت و نشــانه هایى از آن را نیــز هــم اکنــون مى تــوان 
در زیورهــاى ترکمــن مشــاهده نمــود. بــا پذیــرش دیــن اســالم، آن عقیده هــا کم رنــگ 
ــن  ــالمى و آیی ــد اس ــق عقای ــه از تلفی ــون برگرفت ــم اکن ــن ه ــاى ترکم ــده و زیوره ش
شمنیســم مى باشــد و ایــن خــود حاکــى از آن اســت کــه مذهــب، نقــش اساســى در 
ــى اســت  ــى از اصول ــالم)، یک ــى (اس ــادات مذهب ــن و اعتق ــن دارد. دی ــاى ترکم هنره
ــه  ــادات و پوشــش خــاص شــکل داده، ب ــا اعتق کــه بســیارى از قوم هــاى ترکمــن را ب
ــوان  ــه عن ــا هــدف و شــکل مى دهــد. ب ــه اندیشــه هاى آ نه دور هــم جمــع  نمــوده و ب
ــکل  ــه ش ــى ب ــوش حیوان ــادى از نق ــاى اعتق ــل محدودیت ه ــه دلی ــا ب ــال، آن ه مث
انتزاعــى در هنرهایشــان اســتفاده مى کننــد. از عوامــل تأثیرگــذار در هنرهــاى ترکمــن 
کــه نمى تــوان از آن چشم پوشــى کــرد، ذوق، حــِسّ زیبایى دوســتى، تنّوع طلبــى، 

ــت. ــا اس ــوم آن ه ــادات و آداب و رس ــى، اعتق جهان بین
اهمیــت اســتفاده از زیــور نــزد ترکمن هــا عــالوه بــر جنبــه ى تزئینــى و خودآرایــى، 
ــه  ــادى آن (ب ــه ى اقتص ــل جنب ــه دلی ــن ب ــته و هم چنی ــى داش ــرد مذهب ــتر کارب بیش
ــوده اســت. اساســاً ســاخت زیورهــاى ترکمــن را  ــره) ب ــادى طــال و نق ســبب ارزش م
نقــره تشــکیل مى دهــد؛ بــه ایــن ســبب کــه معتقدنــد اســتفاده از نقــره ســبب فروتنــى 

ادامه جدول 1ـ نقش ها و آرایه هاى زیورآالت متأثر از عقیده ها و باورهاى ترکمن
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ــر از  ــد. یکــى دیگ ــانتر از طــال به دســت مى آی ــر و آس ــه ارزانت ــن ک مى شــود و هــم ای
خصوصیــات بــارز ایــن زیــور آالت، تولیــد صــدا در هنــگام حرکــت اســت کــه بیانگــر 
ــرارت و  ــه ش ــع هرگون ــه در دف ــورآالت از جمل ــن زی ــى ای ــّنتى و فرهنگ ــه ى س جنب

شــیطان و ارواح خبیثــه اســت.
ــد،  ــز مى کن ــابه آن متمای ــاى مش ــا را از هنره ــازى ترکمن ه ــر زیورس ــه هن آن چ
اشــکال و نقــوش بــه کار رفتــه بــر روى ایــن زیــورآالت اســت کــه برخــى الهام گرفتــه 
ــه کار  ــده ب ــه ش ــاده و خالص ــورت س ــه ص ــت و ب ــون ترکمن هاس ــت و پیرام از طبیع
گرفتــه شــده اســت. آنهــا روى لبــاس کودکانشــان زیورهایــى بــه شــکل تیــر و کمــان و 
شمشــیر نســب مى کردنــد تــا بدیــن طریــق روحیــه ى شــادى و جنگجویــى در میــان 
ــزد  ــه در ن ــوچ ک ــاخ ق ــکل ش ــه ش ــورى ب ــتفاده از زی ــردد. اس ــت گ ــان تقوی فرزندانش
ــن  ــه ى ای ــر روى بدن ــه صــورت ســاده ب ــدرت اســت، اغلــب ب ــا نشــانه ى ق ترکمــن ه
زیورهــا تکــرار شــده اســت. از مــوارد اســتفاده از اســلیمى هاى تخــت بــر روى بیشــتر 
ایــن زیورهــا مى تــوان بــه شــکل هاى بســیار ســاده اى از ماهــى، پرنــده، زنگولــه، انــار، 

ــه، آدمــک، هــالل، ســتاره و اشــکال گنبــدى اشــاره کــرد.  پروان
ــه  زرگــر ترکمــن از نقش هایــى در هنــر خــود اســتفاده مى کنــد کــه هــر کــدام ب
ــوش  ــواع نق ــه ان ــوان ب ــال مى ت ــوان مث ــه عن ــا نقــش دارد. ب ــى آ ن ه ــى در زندگ طریق
ــر  ــرد. زرگ ــاره ک ــمانى اش ــرام آس ــت اج ــا محوری ــى ب ــى، و طرح های ــى، حیوان هندس
ترکمــن از محیــط اطــراف خــود الهــام مى گیــرد و آن را در زیــور خــود حــک مى کنــد. 
ــرد.  ــاره ک ــتاره اش ــاه و س ــید، م ــوش خورش ــواع نق ــه ان ــوان ب ــال مى ت ــوان مث ــه عن ب
هم-چنیــن ترکمن هــا بــه دلیــل اعتقــادات مذهبــى خــود اســتفاده از نقــوش حیوانــى و 
انســانى را در هنــر خــود جایــز نمى داننــد و بیشــتر بــه صــورت اشــکال هندســى آن را 
ــى و  ــاى دین ــا، عقیده ه ــه از باوره ــا برگرفت ــن نقش ه ــدام از ای ــد و هرک ــاده مى کنن پی

تأثیــر آن بــر روى زیورهــاى ترکمــن اســت. 
ــاورزى در  ــدارى و کش ــورى دام ــه نقــش مح ــن اســت ک ــه ای ــل توّج ــه ى قاب نکت
ــوچ در  ــاخ ق ــش ش ــا از نق ــه آن ه ــده ک ــبب ش ــن س ــردم ترکم ــت م ــى و فعالی زندگ
هنرهــاى خــود بســیار اســتفاده نماینــد. از دیربــاز تــا بــه امــروز، زیبایــى بــراى انســان ها 
به خصــوص قشــر زنــان امــرى مهــم بــوده و زنــان ترکمــن نیــز از ایــن قاعــده مثتثنــى 
نیســتند. زن ترکمــن خــود را بــا زیــورآالت ســّنتى مى آرایــد تــا زیباتــر بــه نظــر بیایــد. 
بیشــتر ایــن زیــورآالت بــه لباس هــا دوختــه مى شــوند و همیــن امــر باعــث شــده کــه 
ــر  ــى ب ــن منگوله های ــد. زن ترکم ــمار آی ــه ش ــا ب ــن لباس ه ــى از تزئی ــورآالت جزئ زی
ــدى دور  ــا او را از شــر و ب ــن منگوله ه ــاور دارد کــه ای ــزد و ب روى لبــاس خــود مى آوی

ــوند.  ــده مى ش ــراف او پراکن ــیاطین از اط ــد و ش مى کن
از جملــه نقــوش تأثیرپذیرفتــه از بــاور ترکمــن مى تــوان بــه نقش هایــى بــا 
محوریــت حیوانــات (شــامل: شــاخ قــوچ، پرنــده، شــتر و ماهــى)، نقش هــاى هندســى 
ــا  ــى ب ــان) و نقش های ــالل و کم ــا ه ــره ی ــوزى، نیم دای ــث، ل ــع، مثل ــل: مربّ (از قبی
محوریــت اجــرام آســمانى (نظیــر: ســتاره، مــاه و خورشــید) اشــاره کــرد کــه هــر کــدام 
نمایانگــر نمــادى ریشــه دارنــد؛ بــه طــور مثــال، تیــر و کمــان نمــاد شــجاعت و دالورى، 

ــد و ســتاره نمــاد بخــت و اقبــال اســت.  ــوزى نمــاد دورى از چشــم ب ل
اقــوام مختلــف ترکمــن بــا تأثیرپذیــرى از باورهــا و عقیده هــاى دینــى و اســطوره اى 
خــود ـ کــه روزگار درازى اســت ســینه بــه ســینه بــه آنهــا رســیده اســت ـ زیــورآالت 
خــود را بــراى اهــداف زیبایــى، حفــظ اندیشــه هاى اعتقــادى و نیــز منفعــت اقتصــادى 
ــن  ــر ای ــت ب ــا جدیّ ــد و ب ــى مى آراین ــا قیمت ــّدس و ی ــره و طــال، ســنگ هاى مق ــا نق ب
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باورنــد کــه بایــد اصالــت فکــرى، ســّنتى و اعتقــادى خــود را کــه از ســالیان متمــادى 
بــه ســختى بــه ارث رســیده اســت، هم چنــان حفــظ شــود و بــه آن پایبنــد باشــند.                               
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تأثیر عقیده ها و باورهاى دینى بر آرایه هاى زیورآالت ترکمن

پى نوشت
1ـ زیــورى اســت کــه یــا بــه لباس هــاى کــودکان دوختــه مى شــود یــا بــه عنــوان 
ــدن  ــاز و بسته ش ــل ب ــور قاب ــن زی ــردد. ای ــه مى گ ــودکان آویخت ــردن ک ــه گ ــار ب طوم

ــد. ــرآن مى گذارن اســت و داخــل آن را ســوره اى از ق
ــر از  ــود دارد و بلندت ــوکالن وج ــه و گ ــوام تک ــان اق ــن کاله در می ــراى تزیی 2ـ ب

ــان طایفــه ى یمــوت اســت.   ســربند زن
3ـ ایــن زیــور مخصــوص دختــران ترکمــن مى باشــد؛ آن هــا ایــن زیــور را بــر روى 

کاله سوزن دوزى شــده ى خــود قــرار مى دهند.
ــورى لوزى شــکل اســت و داراى تزیینــات نقــوش هندســى  و غیــر هندســى  4ـ زی

مى باشــد.
5ـ ایــن زیــور مخصــوص دختــران ترکمــن اســت  و بــر روى دوش  و  لبــاس آن هــا 

دوختــه مى شــود.
6ـ نوعى کاله که براى تزیین  و شرابه هاى آن از سّکه استفاده مى کنند

ــا تــک  ــا پنــج انگشــتر ب 7ـ دســتبندي از جنــس نقــره اســت کــه داراي چهــار ی
ــه  ــره اي ب ــري نق ــه وســیله زنجی ــن انگشــترها ب ــک از ای ــر ی ــه ه ــی زیباســت ک نگین
ــت  ــج انگش ــه پن ــچ و ب ــه دور م ــتبند ب ــوع دس ــن ن ــود. ای ــل می ش ــد وص ــت بن دس

متصــل می شــود. 
8ـ همان النگو در نزد پارسیان است.

ــه  ــزرگ طــوق ماننــد ســنگین و مجللــی از جنــس نقــره اســت کــه ب 9ـ حلقــه ب
دورگــردن، آویختــه شــده و بــه وســیله گیــره اى در یــک طــرف بــاز و بســته می شــود.

ــاى  ــد و داراى آویزه ــوت مى باش ــه یم ــان طایف ــد مخصــوص زن ــن گردنبن 10ـ ای
فراوانــى اســت.

11ـ زیورساز معروف ترکمن.   
12ـ مصاحبه با آقاى آق در تاریخ 90/4/3.
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